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O Δρ Κυριάκος Πλατρίτης συνδυάζει την κλινική με την ακαδημαϊκή εργασία στον 

τομέα της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείαW μοιράζοντας τον χρόνο του 

ανάμεσα στην κλινική ενάσκηση, την παροχή διδασκαλίας και εποπτείας, τη 

συγγραφή και την έρευνα. Κατέχει τη θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Ειδικής 

Ψυχολογίας της Διεύθυνσης των Κρατικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κύπρου. 

Διδάσκει, με μερική απασχόληση, ως εξειδικευμένος επισκέπτης καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της συμβουλευτικής 

ψυχολογίας, καθώς επίσης και στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας ως 

διδάσκαλος και επόπτης στο πρόγραμμα επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη 

συνθετική ψυχοθεραπεία. Στο κλινικό του έργο περιλαμβάνεται η προσφορά 

ψυχοθεραπείας, με συνθετική προσέγγιση, σε έφηβους και ενήλικες που υποφέρουν 

από ένα ευρύ φάσμα ψυχοπαθολογίας και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ως 

επόπτης παρείχε μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες του σε κλινικούς και συμβουλευτικούς 

ψυχολόγους και σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο πλαίσιο των σπουδών 

τους ή της διαδικασίας για απόκτηση επαγγελματικής άδειας. 

 

Ο Δρ Πλατρίτης κατέχει τετραετές πτυχίο ψυχολογίας, διετές μεταπτυχιακό στην 

κλινική ψυχολογία και τριετές διδακτορικό στην κλινική ψυχολογία, όλα από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης, ολοκλήρωσε τριετούς διάρκειας εκπαίδευση στην 

συνθετική ψυχοθεραπεία με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατέχει 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό στον τομέα της 

θεραπείας των εξαρτήσεων (διάρκεια 200 ώρες), από το Τμήμα Κοινωνιολογίας της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κολεγιακού Πανεπιστημίου της Βοστώνης. 

 

Ο Δρ Πλατρίτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των κλινικών ψυχολόγων του 

Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων της Κύπρου, κατέχει άδεια ψυχολόγου στην 

Ελλάδα και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και επόπτης συνθετικών 

ψυχοθεραπευτών από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Συνθετικών Ψυχοθεραπευτών. 

Συντονίζει το περιφερειακό δίκτυο Ελλάδας και Κύπρου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Συνθετικών Ψυχοθεραπευτών (SEPI). 

 

Τα τρέχοντα κλινικά ενδιαφέροντά του αφορούν στον τομέα της θεραπείας των 

εξαρτημένων ατόμων, των φυλακισμένων και κυρίως των ισοβιτών, καθώς και 

ενηλίκων ασθενών με ήπια ή σοβαρή ψυχοπαθολογία. Επίσης, διατηρεί αμείωτο το 

ενδιαφέρον του να εποπτεύει κλινικούς ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, ενώ 

σχεδιάζει και εποπτεύει την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων προληπτικής 

κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της μάστιγας των εξαρτήσεων από τα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ και τον κόσμο του διαδικτύου.     
 

 

 

  


